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SE Mentors Project 

โครงการพฒันาพ่ีเล้ียงผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพเพื่อผูป้ระกอบการกิจการเพื่อสงัคม 
 

หลกัการและเหตผุล 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย นอกเหนือจากเป็นศนูยก์ลางเชื่อมโยงการระดมทุนของภาคธรุกจิและการ

บรหิารเงนิของผูล้งทุนทีม่สีว่นสรา้งการเตบิโตใหแ้ก่เศรษฐกจิไทยมาอย่างต่อเนื่องนัน้ อกีบทบาทของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ทีส่ าคญั คอืการสรา้งตลาดทุนทีม่คีุณภาพ ทัง้การสรา้งองคค์วามรูท้างการเงนิแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในตลาดทุน พรอ้มทัง้  
การท างานคู่ขนานกบัผูเ้กีย่วขอ้งทุกภาคสว่น เพื่อพฒันากระบวนการทางธุรกจิทีมุ่ง่สรา้งความยัง่ยนื โดยมไิดค้ านึงถงึ 
ผลการด าเนินงานทางการเงนิเทา่นัน้ แต่ยงัใหค้วามส าคญักบัการแสดงความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม สงัคม และ  
บรรษทัภบิาล เพื่อมุ่งสรา้งผลลพัธท์ีด่ทีางสงัคมดว้ย  

ในปี 2559 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึรเิริม่โครงการ SET Social Impact ขึน้ เพื่อสรา้งการเชื่อมโยงระหว่าง      
ภาคธุรกจิและภาคสงัคม ใหม้าพบและร่วมมอืกนัเพื่อสรา้งผลลพัธท์ีด่ทีางสงัคม (Social Impact) โดยโครงการดงักล่าว
ประกอบดว้ยเวบ็ไซต ์ www.setsocialimpact.com ทีน่ าเสนอขอ้มลูของภาคธุรกจิและภาคสงัคม และการแบ่งปัน
ทรพัยากรจากภาคธุรกจิเพื่อสรา้งความเขม้แขง็แก่องคก์รภาคสงัคม การจดักจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็แก่    
ภาคสงัคมในหลายรปูแบบ รวมถงึกจิกรรมการแบง่ปัน (Impactopia) ซึง่เป็นกจิกรรมทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ พรอ้มเป็น
ตวักลางในการสนบัสนุนใหบุ้คลากรภาคเอกชน มโีอกาสในการเขา้มาแบ่งปันใหแ้ก่ภาคสงัคม โดยหนึ่งในกจิกรรมการ
แบ่งปันคอื “โครงการพฒันาพ่ีเล้ียงผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพเพือ่ผูป้ระกอบการกิจการเพื่อสงัคม*” หรอื SE Mentors 
Project โดยร่วมกบัศนูยน์วตักรรมสงัคม GLab และ บรษิทั Handup  
 
รปูแบบโครงการ 

โครงการจะเปิดรบัสมคัรอาสาสมคัรบุคลากร ทีม่คีวามรู ้ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญใน 4 ดา้นไดแ้ก่       
ดา้นการตลาด ดา้นบญัชกีารเงนิ ดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล และดา้นกฎหมาย รวมทัง้สิน้ 60 คน เพื่อเขา้มารบัการ
อบรมใหเ้ป็นพีเ่ลีย้งหรอืเป็นทีป่รกึษา ในการน าความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ของตนมาช่วยเหลอื SE โดยการ
ใหค้ าแนะน าแกผู่ป้ระกอบการ SE ใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาทางธรุกจิไดใ้น 4 ดา้นทีก่ล่าวมา 
 
วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

 เพื่อใหบุ้คลากรภาคเอกชนผูม้จีติอาสา มโีอกาสไดแ้ชรค์วามรู ้ความสามารถแก่ผูป้ระกอบการดา้นสงัคม 
เพื่อใหก้จิการ SE มคีวามเขม้แขง็ เตบิโตต่อไดอ้ย่างมัน่คง และพรอ้มขยายผลเป็นตน้แบบใหผู้ป้ระกอบการเพื่อสงัคม
อื่นๆ ไดเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนืร่วมกนัต่อไป 

 เพื่อใหเ้กดิเครอืขา่ยพีเ่ลีย้งจติอาสาทีเ่ขม้แขง็ ในการสรา้ง Social Impact ร่วมกนั 
 
 
* กจิการเพือ่สงัคม (Social Enterprise) นี้ คอืภาคเอกชนทีอ่าจเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรอืชุมชน ซึง่ประกอบ

กจิการหรอืด าเนินการ โดยมเีป้าหมายอย่างชดัเจนตัง้แต่เริม่ตน้เพือ่แกไ้ขปัญหา และพฒันาสงัคมหรอืสิง่แวดลอ้มเป็นหลกั 
และมรีายรบัจากการขาย การผลติสนิคา้ หรอืการใหบ้รกิาร ซึง่มไิดมุ้ง่สรา้งก าไรสงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ หรอืเจา้ของกจิการหรอื
การด าเนินการ   
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กลุ่มเป้าหมายและคณุสมบติัของอาสาสมคัร 

 จะตอ้งมปีระสบการณ์การท างานทีเ่กีย่วขอ้ง กบังานดา้นขา้งตน้ตามทีก่ล่าวมามาไม่น้อยกว่า 5 ปี  
 มจีติอาสา มเีวลาว่างและพรอ้มทีจ่ะใหค้วามช่วยเหลอื ใหค้ าปรกึษาแก่ผูป้ระกอบการ SE  

 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ช่วงเวลา 
1. เปิดรบัสมคัรผูส้นใจเป็นอาสาสมคัรจ านวน  60 คน 17 ส.ค. – 2 ก.ย. 
2. ประกาศรายชื่อผูท้ีไ่ดเ้ป็นอาสาสมคัร 9 ก.ย. 
3. จดัอบรมหลกัสตูร “SE Mentors” 25 ก.ย., 2 ต.ค. 
4. ปฏบิตังิานจรงิ พบ SE เพื่อใหค้ าปรกึษา พ.ย. 2559 – ม.ค. 2560 
5. การประเมนิผลและการตดิตามการด าเนินงาน ก.พ. – ม.ีค. 2560 

*ก าหนดการและขัน้ตอนอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 

แนวทางการไปให้ความช่วยเหลือแก่ SE 
 ผูป้ระกอบการ SE กลุ่มแรกจะเป็น SE ทีเ่ขา้ร่วมโครงการกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยในโครงการตน้แบบนี้      
จะเป็น SE ทีอ่ยู่ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลก่อน และกลุ่มอาสาสมคัรพีเ่ลีย้ง จะใหค้วามช่วยเหลอื SE โดยแบ่งเป็น 2 
รปูแบบ ดงันี้ 

1.  ไปพบ SE ทีบ่รษิทั เพื่อใหค้ าปรกึษาอย่างน้อย 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 3 เดอืน โดยสามารถแบ่งปันเวลา
ไดไ้ม่น้อยกว่าเดอืนละ 5 ชัว่โมง 

2.  ใหค้ าปรกึษากบั SE ผ่านทางโทรศพัทห์รอื email เป็นระยะ โดยชว่งเวลาทีส่ะดวกขึน้อยู่กบั Mentors และ 
SE ตกลงกนั 

 ผลท่ีคาดวา่จะได้รบั 

 SE มแีนวทางออก และมแีผนรองรบัการแกไ้ขปัญหาของธุรกจิไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม 
 SE Mentors มคีวามภมูใิจ และไดเ้ป็นสว่นหนึ่งทีท่ าใหก้จิการ SE สามารถเตบิโตไดต่้อไป 

 

ลงทะเบียนเป็นอาสาสมคัร (ภายในวนัท่ี 2 ก.ย.) 
 ที ่http://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/51861 
 

ค่าใช้จ่ายในการเข้ารว่มโครงการ 
 การเขา้ร่วมโครงการไม่มคี่าใชจ้า่ย ยกเว้น ผูท่ี้เดินทางมาจากต่างจงัหวดั  ต้องรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ
เอง เช่น ค่าเดินทาง  ค่าท่ีพกั และค่าใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ 
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คุณปิยารมย ์ปิยะไทยเสร ี(ผึง้) หรอืคุณปรยิากร โภคา (อึง่)  

ฝ่ายพฒันาความรูผู้ป้ระกอบการ  โทรศพัท ์0-2009-9842, 0-2009-9816 
 email: EnterpriseEducationDepartment@set.or.th 
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โครงสรา้งหลกัสูตร SE Mentors 
วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 

 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้ขา้ใจ และรูจ้กัลกัษณะธุรกจิในรปูแบบ SE รวมถงึสถานการณ์ปัจจุบนัของธุรกจิ SE ใน
ประเทศไทย และแนวทางการมสีว่นร่วมของภาคเอกชนในการช่วยเหลอื SE  

 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูท้กัษะการเป็น Mentors ส าหรบัการใหค้ าปรกึษา แนะน า (Counseling) และสอน
งาน (Coaching) ส าหรบัการบรหิารธุรกจิ SE ในดา้นต่างๆ  
 

วนัท่ี 1: 
9.00 – 10.00 น.  กล่าวเปิด และกจิกรรม SE Networking 
10.00 – 12.00 น.  Introduction to Social Enterprise  
 
13.30 – 14.45 น.  Thai SEs Showcases 
15.00 – 16.00 น.  Help SEs, SEs help  
 
 
วนัท่ี 2: (Soft Skills) 
9.00 – 10.30 น.  Introduction to be a Mentor 

How to be an effective consultant / coaching 
10.45 – 12.00 น.  Workshop 
 
13.30 – 16.00 น.  Business Coaching & Mentoring Practice  

Essential tools and techniques for making consulting easier 
Workshop 

 
 


